ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΕΞΟΔΩΝ

Αναφορικά με τις

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 2 ΠΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ
ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Σχέδια KA229, KA201, KA202, KA203, KA204
όλων των Προσκλήσεων
για Υποβολή Αιτήσεων
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01/01/2020 ΛΟΓΩ
ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΧΘΕΙ ΚΟΣΤΟΣ

2. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΚΑΖΟΝΤΑΙ ΝΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (ΜΕΤΑ
ΤΗΝ 01/01/2020) - ADDENDUM TO THE GRANT AGREEMENT :

2.1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

2.2. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
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1. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01/01/2020
ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΧΘΕΙ ΚΟΣΤΟΣ
1.1 Ποια είναι τα επιλέξιμα έξοδα, στην περίπτωση ακύρωσης μίας προγραμματισμένης
Πολλαπλασιαστικής Δράσης (Multiplier Event), για την οποία έχει ήδη παραχθεί κόστος;
Σε μία τέτοια περίπτωση, ο δικαιούχος θα δικαιούται να λάβει το ποσό που αντιστοιχεί στα
πραγματικά του έξοδα, στη βάση αποδείξεων/τιμολογίων που θα πρέπει να υποβληθούν στην
Εθνική Υπηρεσία, μαζί με την Τελική του Έκθεση.
1.2 Ποια είναι τα επιλέξιμα έξοδα, στην περίπτωση ακύρωσης μίας προγραμματισμένης
Δραστηριότητας Μάθησης/Διδασκαλίας/Κατάρτισης (Learning/Teaching/Training Activities),
για την οποία έχουν ήδη γίνει δαπάνες;
Σε αυτή την περίπτωση, οι επιλέξιμοι συμμετέχοντες θα δικαιούνται να λάβουν την
επιχορήγηση που καλύπτει τα έξοδα ταξιδίου και/ή ατομικής στήριξης, στη βάση του
προκαθορισμένου μοναδιαίου κόστους, δεδομένου ότι είναι σε θέση να αποδείξουν ότι
αιτήματα ακύρωσης των σχετικών κρατήσεων που στάληκαν στους παρόχους δεν έτυχαν
θετικής ανταπόκρισης (αεροπορική/ασφαλιστική εταιρεία ή ξενοδοχείο/κατάλυμα). Η σχετική
αλληλογραφία θα πρέπει να επισυνάπτεται στην Τελική Έκθεση του δικαιούχου οργανισμού.
Εάν κάποιος από τους συμμετέχοντες τύχει μερικής αποζημίωσης από τον πάροχο/τους
παρόχους, δικαιούται να λάβει το ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της αποζημίωσης
και του μοναδιαίου κόστους, όπως αυτό καθορίζεται από το Πρόγραμμα για τη συγκεκριμένη
δραστηριότητα. Αυτό ισχύει μόνο στις περιπτώσεις που το ποσό της αποζημίωσης δεν είναι
ίσο ή μεγαλύτερο του μοναδιαίου κόστους.
1.3 Ποια είναι τα επιλέξιμα έξοδα, στην περίπτωση ακύρωσης μίας προγραμματισμένης
Διακρατικής Συνάντησης (Transnational Project Meeting), για την οποία έχει ήδη παραχθεί
κόστος;
Στην περίπτωση αυτή, οι συμμετέχοντες θα δικαιούνται να λάβουν το μοναδικό ποσό
επιχορήγησης που καλύπτει ταυτόχρονα τα έξοδα ταξιδίου και τα έξοδα ατομικής στήριξης,
στη βάση του προκαθορισμένου μοναδιαίου κόστους, νοουμένου ότι είναι σε θέση να
αποδείξουν ότι αιτήματα ακύρωσης των σχετικών κρατήσεων που στάληκαν στους παρόχους
δεν
έτυχαν
θετικής
ανταπόκρισης
(αεροπορική/ασφαλιστική
εταιρεία
ή
ξενοδοχείο/κατάλυμα). Η σχετική αλληλογραφία θα πρέπει να επισυνάπτεται στην Τελική
Έκθεση του δικαιούχου οργανισμού. Εάν κάποιος από τους συμμετέχοντες τύχει μερικής
αποζημίωσης από τον πάροχο/τους παρόχους, δικαιούται να λάβει το ποσό που αντιστοιχεί
στη διαφορά μεταξύ της αποζημίωσης και του μοναδιαίου κόστους, όπως αυτό καθορίζεται
από το Πρόγραμμα για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Αυτό ισχύει μόνο στις περιπτώσεις
που το ποσό της αποζημίωσης δεν είναι ίσο ή μεγαλύτερο του μοναδιαίου κόστους.
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2. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΚΑΖΟΝΤΑΙ ΝΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01/01/2020) - ADDENDUM TO THE GRANT
AGREEMENT

Όλα τα Σχέδια που έχουν υλοποιήσει/θα υλοποιήσουν εικονικές δραστηριότητες (είτε αυτές
ακολουθούνται από φυσική δραστηριότητα είτε όχι), ως αποτέλεσμα του ξεσπάσματος της
πανδημίας, δικαιούνται να επωφεληθούν των επιπρόσθετων διατάξεων της Συμφωνίας
Επιχορήγησης, νοουμένου ότι:
Α. Οι εικονικές/μικτές δραστηριότητές τους έχουν υλοποιηθεί/θα υλοποιηθούν μετά την
01/01/2020
Β. Έχουν υπογράψει το ειδικό έντυπο, το οποίο περιλαμβάνει τις επιπρόσθετες διατάξεις και
αποτελεί παράρτημα της Συμφωνίας Επιχορήγησης (KA201, KA202, KA203, KA204: “Addendum
to the Grant Agreement for KA2 Strategic Partnerships” / “KA229: Addendum to the Grant
Agreement for KA229 School Exchange Partnerships”).
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2.1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ
ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

2.1.1. Ποια είναι τα επιλέξιμα έξοδα, στην περίπτωση υλοποίησης μίας εικονικής
Διακρατικής Συνάντησης (Transnational Project Meeting);
Στην περίπτωση αυτή, οι δικαιούχοι δεν επιτρέπεται να λάβουν την ειδική χρηματοδότηση που
προβλέπεται για την συμμετοχή σε Διακρατικές Συναντήσεις, βάσει μοναδιαίου κόστους. Το
κόστος που θα προκύψει από την συμμετοχή τους μπορεί να καλυφθεί από το κονδύλι που
αφορά τη Διαχείριση και Υλοποίηση του Σχεδίου.
2.1.2. Ποια είναι τα επιλέξιμα έξοδα, στην περίπτωση υλοποίησης μίας εικονικής
Πολλαπλασιαστικής Δράσης (Multiplier Event) και ποια είναι τα απαιτούμενα
υποστηρικτικά έγγραφα;
Όταν οι δικαιούχοι υλοποιούν μία Πολλαπλασιαστική Δράση χρησιμοποιώντας διαδικτυακά
εργαλεία, δικαιούνται για κάθε συμμετέχοντα το 15% του μοναδιαίου κόστους που
προβλέπεται από το Πρόγραμμα για τους τοπικούς συμμετέχοντες (= 0.15 Χ 100 Ευρώ), με
συνολικό ανώτατο ποσό τις 5000 Ευρώ ανά σχέδιο. Αυτό σημαίνει ότι δε θα γίνεται
διαχωρισμός των συμμετεχόντων σε τοπικούς και διεθνείς.
Τα απαιτούμενα υποστηρικτικά έγγραφα στην περίπτωση αυτή είναι τα ακόλουθα:
Α. Οποιοδήποτε αποδεικτικό που να πιστοποιεί ότι η εκδήλωση έλαβε χώρα διαδικτυακά, το
οποίο να περιλαμβάνει το όνομα και την ημερομηνία υλοποίησης της εκδήλωσης (π.χ. ένα
screenshot, κατά τη διεξαγωγή της συνάντησης).
Β. Δήλωση υπογεγραμμένη από τον διοργανωτή της δραστηριότητας, στην οποία να
περιλαμβάνεται το ονοματεπώνυμο του κάθε συμμετέχοντα και η ονομασία και διεύθυνση
του οργανισμού του.
Γ. Οποιοδήποτε έγγραφο έχει χρησιμοποιηθεί ή διανεμηθεί στους συμμετέχοντες, κατά τη
διάρκεια της δραστηριότητας.
2.1.3. Ποια είναι τα επιλέξιμα έξοδα, στην περίπτωση υλοποίησης μίας εικονικής
Διακρατικής Δραστηριότητας Μάθησης/Διδασκαλίας/Κατάρτισης
(Learning/Teaching/Training Activity) και ποια είναι τα απαιτούμενα υποστηρικτικά
έγγραφα;
Για τέτοιου είδους δραστηριότητες, οι οποίες θα υλοποιούνται διαδικτυακά, θα είναι – για
κάθε ξεχωριστό συμμετέχοντα - επιλέξιμο το 15% του μοναδιαίου κόστους που αντιστοιχεί στα
έξοδα ατομικής στήριξης.
Επίσης, όπου αυτό κρίνεται δικαιολογημένο (μόνο για
δραστηριότητες με διάρκεια πέραν των 2 μηνών), θα παρέχεται η προβλεπόμενη από το
Πρόγραμμα επιχορήγηση για έξοδα γλωσσικής προετοιμασίας (150 Ευρώ ανά συμμετέχοντα).
Για έξοδα ταξιδίου δε θα παρέχεται καμία επιχορήγηση.
Τα απαιτούμενα υποστηρικτικά έγγραφα σε αυτή την περίπτωση είναι τα ακόλουθα:
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Α. Για τα έξοδα ατομικής στήριξης: Αποδεικτικό συμμετοχής στη δραστηριότητα, με τη μορφή
υπογεγραμμένης δήλωσης από τον διοργανωτή οργανισμό (εικονική συνάντηση)/οργανισμό
υποδοχής (συνάντηση με φυσική παρουσία), το οποίο να περιλαμβάνει το όνομα του
συμμετέχοντα, τον σκοπό της δραστηριότητας και τις ημερομηνίες έναρξης-λήξης της.
Β. Για τα έξοδα γλωσσικής προετοιμασίας: Αποδεικτικό συμμετοχής σε διαδικτυακό γλωσσικό
σεμινάριο, με τη μορφή δήλωσης υπογεγραμμένης από τον διοργανωτή του σεμιναρίου, στο
οποίο να αναφέρεται το όνομα του συμμετέχοντα, η γλώσσα διδασκαλίας και η διάρκεια του
σεμιναρίου.

2.1.4. Ποια είναι τα επιλέξιμα έξοδα, στην περίπτωση υλοποίησης μίας μικτής Διακρατικής
Δραστηριότητας Μάθησης/Διδασκαλίας/Κατάρτισης (Learning/Teaching/Training Activity);
Όπου είναι εφικτό, ενθαρρύνεται ο συνδυασμός φυσικής και εικονικής κινητικότητας
συμμετεχόντων για μεγιστοποίηση του οφέλους. Μπορεί, δηλαδή, οι συμμετέχοντες να
ξεκινήσουν με εικονική κινητικότητα και στη συνέχεια, να προχωρήσουν με κινητικότητα με
φυσική παρουσία. Στις περιπτώσεις, λοιπόν, της μικτής κινητικότητας, για την εικονική
κινητικότητα ισχύουν οι κανόνες επιχορήγησης που αφορούν τις εικονικές Δραστηριότητες
Μάθησης/Διδασκαλίας/Κατάρτισης, ως πιο πάνω, ενώ για τη φυσική κινητικότητα ισχύουν οι
κανονισμοί και οι μοναδιαίες τιμές που αφορούν τις φυσικές Δραστηριότητες
Μάθησης/Διδασκαλίας/Κατάρτισης, όπως περιγράφονται στον Οδηγό του Προγράμματος και
στα Παραρτήματα III και IV των Συμφωνιών Επιχορήγησης.

2.1.5. Ποια είναι η διάρκεια μίας εικονικής και ποια η διάρκεια μίας μικτής δραστηριότητας
σε ημέρες;
Στις περιπτώσεις που μία δραστηριότητα Μάθησης/Διδασκαλίας/Κατάρτισης υλοποιείται
διαδικτυακά, η διάρκειά της πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον ίση με τη διάρκεια της φυσικής
αντίστοιχης δραστηριότητας, όπως αυτή καθορίζεται στον Οδηγό του Προγράμματος.
Παραδείγματος χάριν, με βάση τον Οδηγό του Προγράμματος για την Πρόσκληση του 2020,
μία δραστηριότητα που ανήκει στην κατηγορία «Μικρής διάρκειας ανταλλαγές ομάδων
μαθητών» (“Short-term Exchanges of Groups of Pupils”) διαρκεί από 3 ημέρες μέχρι 2 μήνες.
Εάν αυτή η δραστηριότητα υλοποιηθεί εν τέλει διαδικτυακά, η ελάχιστη διάρκεια των τριών
ημερών πρέπει και πάλι να τηρηθεί.
Στις περιπτώσεις που μία δραστηριότητα Μάθησης/Διδασκαλίας/Κατάρτισης υλοποιείται με
τη μορφή μικτής κινητικότητας, ισχύουν τα εξής:
 Η ελάχιστη διάρκεια, όπως αναγράφεται στον Οδηγό του Προγράμματος, είναι
υποχρεωτικό να ισχύει μόνο για τη φυσική κινητικότητα. Παραδείγματος χάριν, μία
μικτή δραστηριότητα που ανήκει στην κατηγορία «Κοινές δραστηριότητες κατάρτισης
για το προσωπικό» (“Joint Staff Training Events”), η οποία με βάση τον Οδηγό του
Προγράμματος για την Πρόσκληση του 2020 μπορεί να διαρκεί από 3 ημέρες μέχρι 2
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μήνες, πρέπει να συνδυάζει εικονική κινητικότητα διάρκειας είτε μικρότερης είτε
μεγαλύτερης των 3 ημερών και φυσική κινητικότητα διάρκειας τουλάχιστον 3 ημερών.
 Η μέγιστη διάρκεια μίας μικτής δραστηριότητας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τόσο
την εικονική όσο και τη φυσική κινητικότητα. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι το
άθροισμα της διάρκειας της εικονικής και της φυσικής κινητικότητας δε θα πρέπει να
ξεπερνά τη μέγιστη διάρκεια, όπως αυτή καθορίζεται στον Οδηγό του Προγράμματος.

2.1.6. Εάν, κατά την αντικατάσταση μίας φυσικής με μία εικονική κινητικότητα, προκύψουν
αλλαγές
σε
σχέση
με
το
περιεχόμενο
μίας
Δραστηριότητας
Μάθησης/Διδασκαλίας/Κατάρτισης, πρέπει πριν από την υλοποίηση της εικονικής
κινητικότητας να ζητήσω και να λάβω έγκριση από την Εθνική Υπηρεσία;
Είναι αναμενόμενο ότι η υλοποίηση μίας εικονικής δραστηριότητας αντί μίας φυσικής θα
επιφέρει αλλαγές στη διάρκεια, την ημερήσια διάταξη και τη μεθοδολογία της
δραστηριότητας. Εντούτοις, εφόσον οι αλλαγές που θα επέλθουν, θα επιτρέψουν την ομαλή
υλοποίηση του Σχεδίου, με βάση τους γενικούς του στόχους, όπως αυτοί περιγράφηκαν στην
αίτηση για επιχορήγηση και τις διατάξεις της Συμφωνίας Επιχορήγησης που υπογράφηκε
μεταξύ δικαιούχου και Εθνικής Υπηρεσίας, καμία προηγούμενη έγκριση δεν απαιτείται από
την Εθνική Υπηρεσία. Ο δικαιούχος, όμως, έχει την υποχρέωση να επεξηγήσει και να
αιτιολογήσεις τις αποκλίσεις που προέκυψαν στις εκθέσεις που θα υποβάλει προς την Εθνική
Υπηρεσία.
2.1.7. Ποια είναι η ιδανική διάρκεια μίας εικονικής δραστηριότητας σε ώρες ανά ημέρα;
Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, είναι αναμενόμενο ότι η υλοποίηση μίας εικονικής
δραστηριότητας αντί μίας φυσικής θα επιφέρει αλλαγές τόσο στη διάρκεια όσο και στην
ημερήσια διάταξη της δραστηριότητας. Η διάρκεια μίας εικονικής δραστηριότητας είναι
συνήθως μικρότερη. Κάτι τέτοιο είναι αποδεκτό από την Εθνική Υπηρεσία, εφόσον η
δραστηριότητα εξακολουθεί να επιτελεί τους επιμέρους και γενικούς στόχους της, όπως αυτοί
περιγράφηκαν στην αίτηση για επιχορήγηση και να συμβάλλει κατά τον ίδιο τρόπο στην
υλοποίηση των γενικών στόχων του Σχεδίου, μη επηρεάζοντας την ποιότητά του. Η κάθε,
βέβαια, περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά από την Εθνική Υπηρεσία, η οποία λαμβάνει κάθε
φορά υπόψη της επιπρόσθετα τις όποιες ιδιαιτερότητες των συμμετεχόντων στη
δραστηριότητα.
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2.2. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

2.2.1. Πώς διαφοροποιείται το άρθρο Ι.3.3 (Budget Transfers without Amendment) των
ειδικών διατάξεων της Συμφωνίας Επιχορήγησης για όλα τα ΚΑ201, ΚΑ202, ΚΑ203 και ΚΑ204
Σχέδια που θα υλοποιήσουν διαδικτυακές κινητικότητες, με ημερομηνία υλοποίησης μετά
την 01/01/2020;
The beneficiaries are allowed to transfer up to 60% of the funds allocated for each of the
following budget categories: Transnational Project Meetings, Multiplier Events,
Learning/teaching/training activities and Exceptional costs to any other budget category with
the exception of the budget categories Project management and implementation and
Exceptional Costs. The 20% for the rest of the budget categories, i.e. Project Management and
Implementation, Intellectual Outputs still applies.
For Exceptional costs, beneficiaries are allowed to transfer up to 10% of the funds from any
budget category based on unit contributions to Exceptional costs in order to cover costs related
to buying and/or renting of equipment and/or services necessary for the implementation of
virtual mobility activities due to COVID-19, even if no funds were initially allocated to the
Exceptional costs budget category.
2.2.2. Πώς διαφοροποιείται το άρθρο Ι.3.3 (Budget Transfers without Amendment) των
ειδικών διατάξεων της Συμφωνίας Επιχορήγησης για όλα τα ΚΑ229 Σχέδια που θα
υλοποιήσουν διαδικτυακές κινητικότητες, με ημερομηνία υλοποίησης μετά την 01/01/2020;
For Exceptional costs, beneficiaries are allowed to transfer up to 10% of the funds from any
budget category based on unit contributions to Exceptional costs in order to cover costs related
to buying and/or renting of equipment and/or services necessary for the implementation of
virtual mobility activities due to COVID-19, even if no funds were initially allocated to the
Exceptional costs budget category.
2.2.3. Σε ό, τι αφορά τη μεταφορά χρημάτων από άλλες κατηγορίες προς την κατηγορία
«Έκτακτες Δαπάνες» (“Exceptional Costs”), το επιτρεπόμενο ποσοστό μεταφοράς θα πρέπει
να προέρχεται από μία μόνο κατηγορία;
Όχι. Από κάθε κατηγορία προϋπολογισμού για την οποία ένα Σχέδιο έχει λάβει έγκριση για
επιχορήγηση μπορεί να μεταφερθεί μέχρι και 10% του εγκεκριμένου ποσού που αντιστοιχεί
στην εν λόγω κατηγορία στην κατηγορία «Έκτακτες Δαπάνες». Μπορεί, παραδείγματος χάριν,
ένα Σχέδιο ΚΑ201 να μεταφέρει 10% του ποσού που αντιστοιχεί στην κατηγορία «Πνευματικά
Παραδοτέα» και 10% του ποσού που αντιστοιχεί στην κατηγορία «Πολλαπλασιαστικές
Δράσεις» στην κατηγορία των «Έκτακτων Δαπανών», νοουμένου ότι η μεταφορά αυτή γίνεται
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για την εξασφάλιση εξοπλισμού και υπηρεσιών που συνδέονται με την υλοποίηση εικονικών
δραστηριοτήτων.
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